AKTUALITY 2006/2007
29. jún 2007 – slávnostné ukončenie školského roka 2006/2007.
Dňa 22. júna 2007 sa škola po tretíkrát zapojila do Behu olympijského dňa. Umiestnenia vo
svojej kategórii získali:
Veronika Dušinská 1. miesto
Ingrid Maňkošová 2. miesto
Katarína Bartalošová 3. miesto
Martin Rusnák 3. miesto
Nikola Ujcová 1. miesto
Martin Timko 2. miesto
Laura Magyarová 1. miesto
Patrícia Hanigovská 2. miesto
Mária Kertésová 3. miesto
Viktor Varga 2. miesto
Róbert Zsigrai 2. miesto
Jozef Bálint 3. miesto
22. jún 2007 - II. účelové cvičenie pre žiakov prímy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1.A,
2.A a 2.B.
Dňa 20. júna 2007 naši žiaci absolvovali exkurziu z Dejín umenia, ktorá sa konala za účelom
spoznávania historických pamiatok a galérií v Košiciach.
MsKS v Moldave nad Bodvou vyhlásilo súťaž Literárny pamätník Jozefa Fridrichovského, do
ktorej sa zapojilo 23 žiakov našej školy. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 21. júna 2007.
V kategórii mladší žiaci sa na 2. mieste umiestnil a finačnú odmenu 2000 Sk získal Marek
Mihók, medzi staršími žiakmi sa na 1. mieste umiestnila a odmenu 3000 Sk získala Simona
Rusnáková a 3. miesto s odmenou 1000 Sk patrilo Gabriele Flachbartovej a Alexanderovi
Kissovi.
Na konci školského roka sa uskutočnili školské výlety. Jednotlivé triedy spoznávali Slovensko
nasledovne:
Príma – Poproč
Sekunda – Dobšinná - Stratená
Tercia – Drienica
Sexta – Slovenský raj
Septima – Muráň – Predná hora
1.A – NP Vysoké Tatry – Starý Smokovec
2.A – NP Vysoké Tatry – Veľká Lomnica
2.B – Zádielska dolina, Jasov
28. júna 2007 žiaci 3.A triedy absolvovali exkurziu do Štós kúpeľov a žiaci septimy do
Slovenského krasu na Jasovskú planinu. Cieľom týchto exkurzií bolo spoznávať krásy regiónu,
formovať si kladný vzťah k prírode a prehlbovať fyzickú zdatnosť.
Žiaci našej školy sa zapojili do riešenia úloh celoslovenského matematického korešpondenčného
seminára MAKS. Hviezdami matematického neba vo svojej kategórii sa stali a diplomy a vecné
ceny získali: Michal Jasaň, Pavol Široczki, Martin Polák, Roman Urban, Marek Krehlík a
František Revický.
5. júna sa konali prijímacie skúšky do 8–ročného gymnázia. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 26
žiakov a prijatých je 25 žiakov.
4. až 9. júna 2007 sa uskutočnil jazykovo poznávací zájazd do Anglicka, ktorého sa zúčastnilo
42 žiakov a 4 pedagógovia školy. Trasa zájazdu viedla cez Česko, Nemecko, Belgicko a

Francúzsko. Cieľom zájazdu bolo spoznávať kultúrne a historické pamiatky mesta Londýn a
jeho okolia. Účastníci mali možnosť vidieť mestečko Canterbury a jeho slávnu katedrálu,
Greenwichské observatórium, kráľovský zámok - Windsor Castle, absolvovali okružnú jazdu po
top miestach a atrakciách Londýna. Mali možnosť vidieť Tower a Tower Bridge, Trafalgar
Square, zašli na Picadilly Circus, videli skvosty Národnej galérie. Počas pešej prehliadky
navštívili Westminster, Buckinghamský palác, London Eye, či nákupnú ulicu Oxford Street.
Fotky sú tu.
Máj 2007
V Košiciach sa konalo dňa 30.05.2007 krajské kolo v atletike. L. Magyrová v behu na 300 m
obsadila 6. miesto.
Žiaci 3.A triedy – účastníci spoločenskovedného semináru dňa 23.05.2007 vykonali exkurziu do
Košíc, v rámci ktorej sa zúčastnili na súdnom pojednávaní a v rámci besedy sa oboznámili s
prácou Okresného súdu v Košiciach.
22.05.2007 žiaci kvinty a 3.A a 23.05.2007 žiaci sexty a septimy sa zúčastnili exkurzie, v rámci
ktorej si v Rožňave prezreli výstavu vagón – holokaust, navštívili Gymnázium v revúcej a
prezreli si Ochtinskú aragonitovú jaskyňu.
Žiaci prímy a sekundy dňa 21.05.2007 absolvovali exkurziu do Hvezdárne v Medzeve. Fotky z
tejto exkurzie nájdete na stránkach našej školy v sekcii Študentské aktivity / Fotoalbum, v časti
"akcie".
Žiaci kvarty absolvovali dňa 21.05.2007 geologickú exkurziu na trase Moldava n/B. – Smolník –
Gelnica – Košice – Zlatá Idka – Rudník – Moldava n/B. Oboznámili sa s geológiou územia,
ktorým prechádzali a mali možnosť nazbierať si na haldách minerály do súkromnej zbierky.
16., 17. a18.05.2007 pre žiakov septimy a tretieho ročníka sa uskutočnil Kurz ochrany človeka a
prírody.
24.05.2007 sa konala v Košiciach vedomostná súťaž o olympizme. Našu školu zastupovali
žiačky kvarty – Toporčáková, Magyarová a Györgyfiová.
Okresné kolo súťaže olympiáda slovenského jazyka a literatúry sa konalo 22.05.2007 v
Košiciach. Z našej školy sa súťaže zúčastnila Zuzana Jánošíková z kvarty a obsadila 4. miesto.
21.05. – 24.05.2007 prebiehali ústne maturitné skúšky
17. mája 2007 sa v Bratislave konalo celoslovenské finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť“
v rámci projektu Globálny etický program. Alexandra Gajdošová, žiačka sexty, tam obsadila 5.
miesto.
Dňa 15.05.2007 prebiehala Národná cyklistická súťaž o Pohár olympijského víťaza Antona
Tkáča. V kategórii starších žiačok zvíťazila Radka Drozdová (postupuje do ďalšej súťaže) a
Katarína Szabóová obsadila 2. miesto.
Okresné kolo v atletike chlapcov a dievčat sa konalo 11.05.2007. Najlepšie výsledky dosiahla
Laura Magyarová, ktorá v behu na 300 m zvíťazila a v behu na 800 m obsadila 2. miesto, beh na
60 m – Patrícia Hanigovská 1. miesto a Laura Magyarová 3. miesto, skok do diaľky – dievčatá –
Laura Magyrová 3. miesto, vrh guľou chlapci – Peter Župčan 3. miesto. Štafeta dievčat obsadila
1. miesto a ako družstvo sme sa celkovo umiestnili na 3. mieste.
Slávnostná rozlúčka s maturantmi sa uskutočnila 11.05.2007.
7.05.2007 sa konal XXIII. ročník Mestskej olympiády v atletike. Tejto súťaže sa zúčastnili aj
naši žiaci a najvýraznejšie výsledky dosiahli: Nikola Ujcová – 1. miesto v behu na 300 m a 2.
miesto v behu na 60 m, 2. miesto štafeta 4 x 60 m dievčatá. Beh na 1000 m chlapci – Krištof
Juhász 2. miesto a Martin Timko 3. miesto, skok do výšky dievčatá – Zita Baníková 2.miesto,
skok do diaľky – Zita Baníková 3. miesto, hod kriketkou dievčatá – Zita Baníková 1. miesto.
Pri príležitosti týždňa kondómov bola vyhlásená výtvarná súťaž na tému Zdravý a bezpečný sex.
Porota zložená zo zástupcov organizátorov projektu – popredného výrobcu kondómov Durex a
Slovenského červeného kríža spolu s predsedníčkou poroty speváčkou Darou Rolins hodnotili 3.

mája 2007 viac ako 230 súťažných prác. Bolo vybratých 20 najlepších prác, medzi ktoré sa
dostali aj práce našich študentov – Petra Dlugoša, Eriky Szentpéteriovej a Dávida Kovácsa,
ktorý sa umiestnil medzi prvými piatimi.
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do matematickej súťaže KLOKAN. Úspešnými
riešiteľmi sa stali: Dominik Fedor, Gabriel Horňák, Martin Timko, Adam Komora, František
Revický, Roman Ujco, Michal Jasaň a Pavol Široczki. M. Jasaň a P. Široczki získali aj odmenu.
2.05.2007 sme sa zúčastnili okresného kola vo futbale starších žiakov.
Apríl 2007
30.04.2007 sa už po štvrtý raz konala súťaž Hroch. Súťaž pripravujú žiaci našej školy pre
piatakov z okolitých základných škôl. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo 11 trojčlenných družstiev
a víťazom sa stalo družstvo „Červený trojuholník“ z I. ZŠ v Moldave n/B.
V dňoch 27.04.-29.04.2007 sa konalo celoslovenské kolo geografickej olympiády, na ktorom sa
súťaže zúčastnila aj naša žiačka Denisa Komjátyová. Skončila na 8. mieste a stala sa úspešnou
riešiteľkou celoslovenského kola.
Aj v tomto školskom roku sa 5 žiakov našej školy zapojilo do projektu Globálny etický program
– Vedieť sa správne rozhodnúť. Organizátorom tohto projektu je Junior Achievement Slovensko
– Mládež pre budúcnosť. Zo zapojených žiakov v rámci celého Slovenska 8 bolo vybratých do
finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Z našej školy postúpila Alexandra Gajdošová zo sexty.
27.04.2007 sa konalo krajské kolo CHO v kategórii C. Našu školu reprezentoval Adam Fabián a
stal sa úspešným riešiteľom.
Obvodné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo 26.04.2007. Do okresného kola postúpila
Z. Jánošíková a K. Sedláková. V okresnom kole Z. Janošíková obsadila 2. miesto.
Okresné kolo vo futbale chlapcov stredných škôl sa konalo 26.04.2007. Naše družstvo sa stalo
víťazom okresného kola.
Na pozvanie družobnej školy z Edelényu sme sa dňa 20.04.2007 zúčastnili turnaja v minifutbale,
na ktorom sme zvíťazili.
A. Cirbusová a M. Smorada sa dňa 13.04.2007 zúčastnili krajského kola SOČ. V odbore ochrana
a tvorba životného prostredia A. Cirbusová skončila na 3. mieste.
Dňa 12.04.2007 a 19.04.2007 sa konala obvodová súťaž vo futbale starších a mladších žiakov.
Do okresného kola postúpili starší žiaci, mladší žiaci skončili na 3. mieste.
M. Dreveňáková, K. Palenčárová a M. Ballasch sa zúčastnili krajského kola fyzikálnej
olympiády, ktoré sa konalo 12.04.2007 v Košiciach.
31 žiakov našej školy dňa 4.04.2007 sa zúčastnilo družobnej návštevy v Edelényi. Spoločne
oslávili Izsó nap, kde kultúrnym programom prispeli aj naši žiaci. Potom si chlapci zmerali sily
vo veľkom futbale, ďalší vo vedomostnej súťaži o problémoch životného prostredia, ktoré sa
uskutočnilo v anglickom jazyku. Žiaci obidvoch škôl vytvorili aj spoločné výtvarné dielo, ktoré
má dokumentovať naše priateľstvo.
Marec 2007
Marek Mihók sa dňa 27.03.2007 zúčastnil krajského kola 56. ročníka matematickej olympiády v
kategórii C. Výraznejšie výsledky nedosiahol.
Mladšie žiačky sa zúčastnili obvodného kola vo vybíjanej.
M. Mašatová z prímy sa zúčastnila okresného kola Pytagoriády bez väčších úspechov.
V dňoch 29.03. – 30.03.2007 sa M. Smorada – účastník celoslovenského finále olympiády
ľudských práv - zúčastnil medzinárodnej konferencie o Číne, ktorá sa konala vo Franfurkte n/M.
Štyria žiaci našej školy – Marek krehlík, František Revický, Adam Komora a Roman Ujco sa
zúčastnili dňa 27.03.2007 okresného kola Pytagoriády, neumiestnili sa však na popredných
miestach.
Žiaci 2.A a 2.B triedy sa dňa 26.03.2007 zúčastnili exkurzie. Najprv si prehliadli Botanickú

záhradu v Košiciach a potom závod Solivar v Prešove.
23.03.2007 sa konalo krajské kolo CHO kat. B. za našu školu súťažili 3 žiaci, výraznejšie
výsledky však nedosiahli.
Celoslovenské kolo súťaže Olympiáda ľudských práv sa konalo v dňoch 20.03. – 21.03.2007. Z
našej školy sa tejto súťaže zúčastnil Matej Smorada, Ktorý nás úspešne reprezentoval a dostal sa
až do malého finále.
19.03.2007 sa konalo krajské kolo olympiády z geografie. Našu školu reprezenzovali 3 žiaci. D.
Komjátyová obsadila 2. miesto a postupuje do celoslovenského kola. K. Petriková a G. SzabóBartko sa stali úspešnými riešiteľmi.
P. Široczki a M. Antlová sa v dňoch 15.-16.marca 2007 zúčastnili celoštátneho kola 17. ročníka
Olympiády v nemeckom jazyku. P. Široczki zvíťazil v kategórii 2C a M. Antlová obsadila v
kategórii 2A 4. miesto a získala trojtýždňový študijný pobyt v Nemecku.
Na ZŠ a gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave n/B. prebiehala dňa 14.3.2007
okresná súťaž v basketbale žiakov stredných škôl. Družstvo našich chlapcov zvíťazilo a dievčatá
skončili na 2. mieste.
V Košiciach sa dňa 13.03.2007 konalo regionálne kolo súťaže SOČ. Našu školu reprezentovali
dvaja žiaci. A. Cirbusová v kategórii Ochrana a tvorba životného prostredia zvíťazila a M.
Smorada v kategórii História, politológia, filozofia skončil na 2. mieste. Obidvaja postupujú do
ďalšieho kola súťaže.
6.marca 2007 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo sa v prednese
poézie a prózy a do obvodného kola postupujú žiaci súťažiaci v II.a III. kategórii, ktorí sa
umiestnili na 1. – 3. mieste.
Február 2007
Družstvo chlapcov sa dňa 28.2.2007 zúčastnilo okresného kola v halovom futbale chlapcov SŠ a
skončilo na 2. mieste.
Dňa 27.2.2007 sa uskutočnilo školské kolo CHO kategória B. Výsledky:1. miesto – Kinga
Dedinská, 2. miesto – Michal Ballasch,3. miesto – Róbert Župčan.Týchto žiakov sme navrhli na
postup do krajského kola.
Na škole prebehlo školské kolo SOČ. Do vyššieho kola postúpili: Anna Cirbusová z oktávy,
ktorá súťažila v odbore Ochrana a tvorba životného prostredia a Matej Smorada zo septimy,
ktorý súťažil v odbore História, politológia, filozofia.
Dňa 15.2.2007 sa konalo krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Na tomto kole sme boli
veľmi úspešní, dvaja žiaci vyhrali svoje kategórie – M. Antlová a P. Široczki a postupujú na
celoslovenské kolo, T. Viszlay skončil na 3. mieste.
V Prešove dňa 15.2.2007 prebiehala matematická súťaž MATBOJ, na ktorej naše družstvo
skončilo na 9. mieste.
Štyria žiaci našej školy sa dňa 8. 2.2007 zúčastnili okresného kola geografickej olympiády. M.
Nižník z prímy obsadil 6. miesto, A. Komora zo sekundy 5. miesto, M. Krehlík zo sekundy 9
miesto a J. Rusnák z kvarty obsadil 8. miesto.
Matej Smorada, žiak septimy, sa dňa 6.02.2007 zúčastnil krajského kola olympiády ľudských
práv. Bol úspešný, zvíťazil a postúpil do celoslovenského kola.
42 študentov školy pod vedením p. prof. Dringuša sa dňa 11.02.2007 vybralo do Rejdovej, aby si
vyplnili voľný čas príjemnou lyžovačkou.
Január 2007
25.01.2007 sa konalo školské kolo MO kategória C. Marek Mihók sa stal úspešným riešiteľom a
postupuje do krajského kola.
24.12.2007 sa žiaci vyšších ročníkov zúčastnili výchovného koncertu s protirasistickou
tematikou.

P. Široczki sa dňa 23.01.2007 zúčastnil krajského kola MO kategória A.
Z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave k nám zavítali dňa
22.01.2007 pracovníci, aby prezentovali svoju školu.
Tatiana Žakarovská – 2. ročník a Michal jasaň – 4. ročník sa dňa 18.01.2007 zúčastnili
okresného kola olympiády z anglického jazyka. V kategórii 2A sme získali 2. miesto a v
kategórii 2B 3. miesto.
Dňa 11.01.2007 sa konalo v Košiciach okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka. Našu školu
reprezentovali 3 žiaci a všetci postupujú do krajského kola – Miriam Antlová, Pavol Široczki a
Tomáš Viszlay.
December 2006
V súťaži o návrhy propagačných materiálov Európskej mládežníckej kampane vyhlásenej Radou
Európy „Každý iný všetci rovní“ v kategórii Grafický návrh plagátu obsadil Martin Vasiľ, žiak
septimy, 1. miesto
Pred odchodom na vianočné prázdniny sa dňa 22.12.2006 uskutočnila slávnostná akadémia, na
ktorej vystúpili žiaci našej školy s kultúrnym programom.
V telocvični našej školy sa konal 20.12.2006 koncert o vývoji populárnej hudby.
13.12.2006 sme si pripomenuli i sviatok Lucie, ktorý zorganizovali žiaci 3. ročníka.
13.12.2006 z poverenia KŠÚ Košice zorganizovala naša škola okresné kolo vo volejbale
chlapcov a dievčat – študentov stredných škôl. V tejto súťaži boli naše družstvá úspešné a
zvíťazili.
45 žiakov našej školy navštívilo 8.12.2006 prvoligový hokejový zápas Košice – Žilina.
V piatok 8.12.2006 sa uskutočnil školský turnaj v stolnom tenise. V jednotlivých kategóriách
zvíťazili: mladší žiaci – Adam Komora, sekunda; mladšie žiačky – Zita Baníková, sekunda;
starší žiaci – Adam Fabián, 1.A; staršie žiačky – Ingrid Maňkošová, septima.
Dňa 6.12.2006 malou slávnosťou v jednotlivých triedach a rozdávaním sladkostí pripomenuli
sme si sviatok Mikuláša.
Súťaž olympiáda ľudských práv pokračovala dňa 6.12.2006 druhým kolom – ústne odpovede. Po
celkovom sčítaní bodov za obe časti sa na 1. mieste umiestnil M. Smorada, na 2. mieste L.
Cehelníková a na 3. mieste M. Liptaiová. Víťaz postupuje do krajského kola.
ZŠ a Gymnázium s vyuč. jaz. maď. Moldava n/B. dňa 5.12.2006 zorganizovala Mikulášsky –
mestský basketbalový turnaj. Z našej školy sa zúčastnilo družstvo chlapcov, ale nebolo úspešné.
5.12.2006 sa uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády v kategórii A. P. Široczki
postupuje do ďalšieho kola.
1.12.2006 – stužková slávnosť 4. B triedy.
November 2006
Dňa 29.11.2006 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Olympiáda ľudských práv.
Dňa 25.11.2006 sa konala krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v rámci
Matičnej slovesnej jesene. Tejto súťaže sa z našej školy zúčastnili traja žiaci, výraznejšie
úspechy nedosiahli. Súčasťou bola aj výtvarná súťaž, v ktorej za svoje dielo v kategórii A M.
Kertesová získala čestné uznanie.
Dňa 23.11.2006 sa na SPŠH v Košiciach uskutočnil 3. ročník matičného turnaja v stolnom
tenise. Našu školu reprezentovali dvaja študenti 1. ročníka – A. Fabián a P. Kozák., ktorý
postúpil medzi 8 najlepších súťažiacich.
Na TU v Košiciach sa konal Deň otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnili aj naši žiaci.
Na našu školu zavítali dňa 23.11.2006 členovia Klubu olympionikov z Košíc: Anton Švajlen –
predseda Združenia olympijských klubov Slovenska a predseda Olympijského klubu v
Košiciach, držiteľ striebornej medaily z OH v Tokiu; MUDr. Marián Kafka – sekretár Združenia
olympijských klubov Slovenska; JUDr. Ján Bobro – sekretár Olympijského klubu v Košiciach;

MUDr. Ján Michalko – reprezentačný lekár futbalových výberov Československa a účastník OH
v Moskve, kde naši futbalisti získali zlaté medaily, v súčasnosti predseda zdravotno – sociálnej
komisie a komisie fair–play; Ondrej Suhala – bývalý medzinárodný futbalový rozhodca. S
hosťami sa uskutočnila beseda o olympizme a nezlučiteľnosti používania drog v športe spojená s
premietaním videa.
Naši žiaci, záujemcovia o štúdium na LF UPJŠ, sa zúčastnili Dňa otvorených dverí, ktoré
poriadala fakulta.
18.11.2006 – stužková slávnosť triedy oktávy
Dňa 16.11.2006 členovia biologicko-turistického krúžku navštívili prírodnú rezerváciu v Jasove.
16.11.2006 –stužková slávnosť 4.A triedy
Dňa 16.11.2006 sme si pripomenuli Deň študentstva. Žiaci končiacich ročníkov si vyskúšali
vyučovací proces z druhej strany katedry, potom odznela relácia v školskom rozhlase a tak si
jednotlivé triedy zmerali sily v športových a zábavne ladených predmetových súťažiach. Tí
najlepší získali sladké odmeny.
Krajské športové centrum Košice zorganizovalo dňa 14.11.2006 plaveckú štafetu. Z našej školy
sa tejto akcie zúčastnilo 33 žiakov rôznych vekových kategórií. Najrýchlejšie časy dosiahli B.
Rostáš z 2. B triedy a T. Jusko z kvinty.
Členovia biologicko- turistického krúžku uskutočnili dňa 3.11.2006 vychádzku do Zádielskej
doliny.
2.11.2006 a 3.11.2006 – jesenné prázdniny
Október 2006
Dňa 24.októbra sa konalo plenárne zasadnutie Rady rodičovského združenia, na ktorom sa
bilancovali výsledky za minulý školský rok, schválil sa plán práce a rozpočet na šk. rok
2006/2007 a volil sa nový výbor RRZ. Predsedom RRZ pre nastávajúce obdobie sa stala Ing. I.
Hudáková.
Už tradične v mesiaci október sa uskutočňuje zoznamovací večierok – prijímanie nových žiakov.
Organizátori – žiaci druhých ročníkov a sekundy- prijali dôstojným a zároveň zábavným
spôsobom medzi seba „čertíkov a anjelikov“20. októbra 2006. Fotky nájdete tu.
Zástupcovia našej školy sa v dňoch 14.10. – 15.10.2006 zúčastnili na oslavách 85. výročia
vzniku školy na družobnej škole v Lubline v Poľsku.
Dňa 11.10.2006 sa uskutočnila pre žiakov 3. ročníka a septimy exkurzia do firiem MOLEX, a.s.
a V.O.D.S., s.r.o. Kechnec. Účelom exkurzie bolo oboznámiť sa s výrobnou činnosťou a
ekonomickou situáciou týchto firiem.
Dňa 11.10.2006 sa už tradične konal beh okolo Jasovského jazera. Z našej školy sa ho zúčastnilo
13 žiakov a dosiahli sme veľmi pekné výsledky. V kategórii dorasteniek sme obsadili prvých
šesť miest, najlepšie boli – 1. miesto L. Magyarová, 2. miesto L. Hodermarská a 3. miesto I.
Maňkošová. V kategórii mladších dorastencov R. Laki obsadil 2. miesto a v kategórii starších
dorastencov bol D. Heinrich druhý.
Pod vedením p. prof Kišša sme zorganizovali 6.10.2006 zájazd do Košíc za účelom návštevy
hokejového stretnutia Košice – Trenčín.
Žiaci starších ročníkov navštívili v Mestskom kultúrnom stredisku Moldava nad Bodvou dňa
4.10.2006 divadelné predstavenie Lexikón gýča – originálne predstavenie o umení a neumení.
September 2006
V dňoch 28.09. – 29.09. naši žiaci absolvovali vlastivednú exkurziu, ktorá sa konala ako
vyvrcholenie projektu Umenie zblízka. Po ceste do Bratislavy si prezreli Zvolenský hrad, hlavný
program ich čakal v Galérii mesta Bratislava. Tu sa konalo kultúrne podujatie v rámci ktorého si
ocenení žiaci prevzali diplomy. Z našej školy to boli: Marek Krehlík, Richard Vaňo, Marek
Hudák a kolektív žiakov minuloročnej prímy. Fotky nájdete tu

27. septembra 2006 sme ukončili prijímanie vzdelávacích poukazov. Škola vydala 367
vzdelávacích poukazov a prijala 295. Žiaci budú pracovať v 20 záujmových krúžkoch.
Dňa 20. septembra 2006 sa konalo účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnili žiaci prímy, sekundy,
tercie a kvarty.
Dňa 13. septembra 2006 navštívili žiaci prímy CVČ v Moldave nad Bodvou, kde sa oboznámili s
aktivitami, ktoré pripravuje centrum na tento školský rok a do ktorých sa môžu zapojiť aj naši
žiaci.
11. septembra 2006 sa konali na škole ústne maturitné skúšky v mimoriadnom termíne. MS
konali 2 žiaci a to z anglického jazyka a na skúškach boli úspešní.
5. septembra 2006 – oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy, preškolenie o
pravidlách BOZP a PO.
4. september 2006 – slávnostné otvorenie školského roka 2006/2007.

